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 فاكتورهاي خطر خارجي در سرطان پستان
 

 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع

 

مل ژنتيكي و هورمون بدن سخخخ ن پيش از اين از عوا طة هاي طبيعي  خارج از حي پذير و  نا كه در واقع عواملي گريز  گفتيم 

باشند. اي از عوامل محيطي و خارجي نيز وجود دارند كه به همان اندازه حائز اهميت مياختبارات ما هستند. در مقابل، مجموعه

سرعت توانند به جهشآنها مي ستان را  سرطان پ شد  شوند، ر ستند منجر  ستان ه سرطان پ شاء  شند و يا به هائي كه من بب 

شيدني شوند. نوع رژيم غذائي، نو شد آن  شابه مانع ر هاي الكلي و بعضي از داروها جزو عواملي هستند كه مصرف آنها داليلي م

توانند زمينة ابتال به سخخرطان شخخوند ميها و مشخخروبات الكلي كه توسخخ  يد مرد مصخخرف ميدر حيطة اختيارات ماسخخت. بربي

شود از نظر ارتباط با سرطان پستان هائي كه به زنان يائسه داده ميهاي ضد بارداري و هورموند. قرصپستان را در او تقويت كن

گردند و باالخره تشعشعات آيند و ازاين جهت تنها با انت اب و مسئوليت خود مرد تجويز ميهنوز موارد مشكوك به حساب مي

 شوند.حد امكان كنترل مياند تا شده كه هميشه به عنوان عامل سرطان زا شناخته

 (Diet)رژيم غذائي 

ستان را با انواع مواد غذائي مربوط كردهگر به تئوري سرطان پ شرمتههاي م تلف رژيم غذائي  صرف اند، اما پي ترين آنها روي م

بوده و حتي در هائي كه تا بحال انجام شخخده به هيو وجه قطعي ناند. البته نتيجة بررسخخيبربي در رژيم روزانه انگشخخت گذارده

شود ناشي از بعضي از موارد با يكديگر متضاد است. به طوري كه روشن نيست خطري كه وجود آن تا به اين اندازه احساس مي

صرف همه نوع بربي يا مق  بربي صرماً ازكالريهاي حيواني يا تركيبي از بربيم شده هاي حيواني و گياهي و يا  صرف  هاي م

شد. ا لبته به خاطمي شيم كه كامل ترين مطالعه تنها با شته با سرطان27ر دا صرف روزانة بربي مربوط % از  ستان را با م هاي پ

هاي پستان هيو % از سرطان73دهد اما هنوز هاي پستان را تشكيل ميداند. اين رقم گربه سهم بزرگي از مجموعة سرطانمي

باشخخند ر عين حال كه مورد عالقة بسخخياري از دانشخخمندان ميدهند. اين مطالعات دها نشخخان نميارتباطي را با مصخخرف بربي

توانند در رژيم غذائي يد مرد به كاهش احتمال سخخرطان پسخختان يا در صخخورت وجود آن به كند كردن سخخير بيماري كمد مي

 كنند.

 (Animal Studies)مطالعه بر روي حيوانات

ستان را در ميان موش متوجه شد كه يد رژيم غذائي Alber Tannenbaum، 1940در دهة  ها  امزايش پربربي سرطان پ

صد بربي در برنامة غذائي موشدهد.  همة مطالعاتي كه از آن زمان به بعد بر روي موشمي شان داد كه در شد ن ها و ها انجام 

صاب روشني را در ست. ارنست ويدنر حد ن ستان مؤثر ا اين مزنيه  همچنين مجموعة كالري مصرمي در ابتالي آنها به سرطان پ

دهند كمتر به سرطان پستان ها تشكيل ميتعيين كرده است. موش هائي كه حداكثر بيست درصد از مواد غذائي آنها را بربي

سرطان بروز ميمبتال مي شتري از  صد تجاوز كند موارد بي ست در كند بي آنكه مقدار بربي شوند، اما وقتي ميزان بربي از بي

ر تعداد مبتاليان به سرطان پستان نشان دهد. نتيجة مصرف سي درصد بربي يا بهل درصد يا اضامه شده تفاوت خاصي را د

 حتي بيشتر از آن در رژيم روزانه از نظر تعداد مبتال شوندگان به سرطان پستان يكسان است.

شان مي شده ن شتر تحقيقاتي كه بر روي حيوانات انجام  سردهد كه مصرف بربيبي شود بلكه طان نميها باعث به وجود آمدن 

 كند.ب شد. نقطة شروع شايد عامل ديگري مثل يد ژن يا ويروس باشد كه جهش اول را ايجاد ميآنرا سرعت مي

 (Descriptive Epidemiology)اپيدميولوژي )همه گير شناسي( تشريحي

سي  ست اما انجام آناز ميان برر شده، مطالعات اپيدميولوژي از همه مفيدتر ا سان هاي انجام  ست. براي بر روي ان ها عملي ني

 ها انجام شخخخود بايد امراد را از سخخخن پني سخخخالگي تحت يد رژيم غذائي آنكه يد مطالعة باارزش دربارة مصخخخرف روزانة بربي

ظر پر بربي  قرار داد و با اطمينان از اينكه هرگز در برنامة غذائي آنها تغييري ايجاد نشخخخده آنها را در تمام طول زندگي تحت ن



سان ما  ستان در ان سرطان پ سي رابطة بين رژيم غذائي و ست. به همين جهت براي برر گرمت. اين كار در حقيقت غير ممكن ا

هاي عملي براي اين منظور اپيدميولوژي تشريحي است. هاي غير مستقيم متوسل شويم. يكي از روشنابار هستيم كه به روش

كنيم. الً جمعيت يد منطقة جغراميائي خاص را با يد گروه ديگر مقايسخخخه ميدر اين روش ما گروه خاصخخخي از مردم و احتما

توان آمار سخخرطان پسخختان و عادات غذائي مردم را در دو برنامة غذائي مردم در مرهنگ هاي م تلف متفاوت اسخخت. بنابراين مي

شوري مانند  ست كه اگر زنان ك سه كرد، اما بديهي ا شتر از زن xمرهنگ جداگانه مقاي شوري مانند بي ستان  Yان ك سرطان پ

گيري كرد كه مصرف بربي عامل امزايش سرطان است . آنها توان نتيجهبگيرند و در ضمن بربي بيشتري هم مصرف كنند نمي

هاي ديگر لباس بپوشند هاي بادكنكي بيشتري هم بجوند، زودتر ازدواج كنند، بيشتر ورزش كنند. از جنسممكن است آدامس

 انجام دهند كه به نحوي با آمار سرطان پستان در كشور آنها مربوط باشد. Yيگر را بطور متفاوتي از زنان كشور و صدها كار د

ايم. در يد جدول بررسي كمي با اين همه ما اطالعات بسيار جالبي رابا  استفاده از روش اپيدميولوژي تشريحي به دست آورده

صرف زياد بربسرطان ستان كه در مقابل م شم ميهاي پ ست يد رابطة دوطرمه به ب شان داده ا خورد. مثالً زنان ي امزايش ن

شخخوند و مصخخرف بربي آنها هم يه مراتت كمتر از زنان ژاپني در مقايسخخه بازنان آمريكائي كمتر به سخخرطان پسخختان مبتال مي

دهاد در حالي كه ها تشكيل ميبربيهاي مصرمي را درصد از كالري 15تا  12آمريكائي است. در برنامه غذائي زنان ژاپني تنها 

صد از كالري 40در برنامة غذائي زنان آمريكائي،  شده مربوط به بربيدر صرف  شكل هاي م ست) (، اما همين كه تحت 3-1ها

سرطان هاي مصرمي آنان ميدرصد كل كالري 25هاي روزانة زنان ژاپني به تأثير مرهنگ غرب، مقدار متوس  بربي رسد آمار 

 يابد.ميان آنها نيز امزايش مي پستان در

يابد در ايسلند كه رژيم غذائي مردم كم بربي است،آمار سرطان پستان نيز كم است. وقتي مقدار مصرمي بربي آنها امزايش مي

 خورد.رود، اما يد  تفاوت مهم بين آمار سرطان پستان زنان ايسلندي و زنان ژاپني به بشم ميآمار سرطان پستان هم باال مي

سلندي به مراتت بيشتر از زنان ژاپني امزايش مي ستان در بين زنان اي يابد؛ اين با باالرمتن مقدار مصرف بربي، تعداد سرطان پ

تواند به تنهائي عامل سرطان پستان باشد. شايد زنان ايسلندي از نظر ژنتيكي يا هورموني ا ستعداد دهد كه بربي نمينشان مي

سرط شتري براي ابتال به  شايد تفاوتبي شند يا  شته با ستان دا شدن آنها به  مرهنگ غرب ان  پ سليم  سة ت هاي ديگري در پرو

 هاي بيشتري را تحمل كنند.وجود داشته باشد، مثالً زنان ايسلندي درعين حال استرس و نگراني

اند حكايت از ها شخخدهذائي غربيمطالعات انجام شخخده بر روي زنان ژاپني كه به كاليفرنيا مهاجرت كرده و به مرور تابع عادات غ

دهد شود. اين موضوع نشان ميامزايش آمار سرطان پستان دارد كه در ميان دختران جوان حتي بيشتر از زنان آنها مشاهده مي

اي تر از بدن امراد بزرگسال است. در همه جكنندهتر و تعيين  هاي جوان و در حال رشد عميقاي در بدنكه تأثير عوامل تغذيه

ها اوت از بقيه  است. مطالعاتي كه بر روي يكي از همين گروهشان كامالً متفهاي كوبكي وجود دارند كه برنامة غذائيدنيا گروه

اي از اين گروه كه كامالً گياه وار هسخختند به  عنوان امراد تحت در كاليفرنيا صخخورت گرمت  مسخخائل زيادي را روشخخن كرد. عده

هاي انجام شده نشان داد كه ازنقطه گياه وار نيستند به عنوان گروه كنترل در نظر گرمته شدند. بررسي مطالعه و بقيه امراد كه

سي ديگر دربارة راهبه صي بين گروه گياه وار و غيرگياه وار وجود ندارد. يد برر ستان تفاوت خا سرطان پ هاي نظر ابتال به 

ها تفاوت مهمي با آمار مربوط به زنان ر سخخرطان پسخختان در ميان راهبهگياه وار در انگلسخختان همان نتيجه را تأييد كرد و آما

شدهگوشت وار كه هرگز بچه ستان در  دار ن شان نداد. مطالعة ديگري كه به منظور جمع آوري آمار سرطان پ منطقة  65بودند ن

صرمي مردم  ستائي بين كه  مقدار بربي م شكيل مي 40تا  5رو صد انرژي آنها را ت صوردر ت گرمت و هيو ارتباطي بين دهد 

مقدار بربي مصرمي و آمار سرطان پستان در اين سرزمين راكه در كل حدود يد دهم آمار مربوط به اياالت متحده آمريكاست 

 نشان نداد.

هاي  Adventistكند. بون ب ش مهمي از غذاي ها رد  نميبا اين حال اين مطالعات رابطة سخخخرطان پسخخختان را با بربي

هاي حيواني اسخخت. اگر زناني كه از رژيم اي از بربيها از مواد لبني تشخخكيل شخخده كه هميشخخه حاوي مجموعهو راهبه گياه وار

 كنند مورد مطالعه قرار گيرند شايد پاسخ بهتري براي اين سؤال پيدا شود.س ت بدون گوشت و بدون لبنيات پيروي مي

هر دو بعد از رسخخخيدن به سخخخن  Adventistها و آنهاسخخخت. راهبهها زمان مصخخخرف يد عامل مهمي در بگونگي تأثير بربي

شي از بربيبزرگسالي به گياه واري  گرويده صدمات نا صلة اند، در حالي كه  شد. ما ست مربوط به قبل از آن زمان با ها ممكن ا

 بين اولين عادت ماهانه و اولين آبستني حساس ترين سن براي آسيت پذيري از مواد سرطان زاست.



Cohort  در مطالعات خود دو جمعيت مشخخخ ا را كه يكي در معرك يد عامل معين و ديگري به دور از آن عامل به سخخخر

)كه مورد استقبال نشريات م تلف قرار  1987بردند در طي يد مدت طوالني تحت نظر گرمت. نتيجة تحقيقات او در سال مي

ان نداد. همين بررسي توس  دانشكدة بهداشت عمومي هاروارد اي را بين مصرف بربي و سرطان پستان نشگرمت(  هيو رابطه

نيز انجام شد. آنها به مدت طوالني گروهي از پرستاران را به منظور بررسي بند موضوع م تلف تحت نظر گرمتن و باز به هيو 

 ها و سرطان پستان دست نيامتند درحالي كه همة آنها اي بين مصرف بربيرابطه

كردند ) اين مقدار حد متوس  هاي مصرمي آنها بود مصرف مي% از مجموعة كالري32كه كمترين حد آن مقادير زيادي بربي 

ها را به خاطر داشته باشيد، كاهش بربي تا هاي مصرمي اكثر زنان آمريكائي است(. اگر آزمايشات انجام شده بر روي موشبربي

تواند داد. اين مسأله در مورد انسان هم ميمار سرطان پستان نشان نميرسيد هيو تفاوتي را در آ% نمي20زماني كه به كمتر از 

صادق باشد. بعالوه برنامة غذائي پرستاران در دوران نوجواني از اهميت بيشتري نسبت به برنامة غذائي آنها در سنين بزرگسالي 

 برخوردار بوده است.

هاي حاصخخله از حيوانات شخخيرده يا جانداران ديگري كه در بربي ها باشخخد.تواند تفاوت بين انواع بربييد عامل مهم ديگر مي

هاي نباتي هيدروژنه و غير هيدروژنه هر كدام خواص كنند، روغن ماهي يا ديگر جانداران دريايي، روغنخشخخخكي زندگي مي

روزانه دو بار يا بيشتر نشان داده است زناني  كه  1995شيميائي م صوص يه خود را دارند. دو مطالعة تحقيقاتي در اوايل سال 

شوند. هر دو تحقيق در كشورهاي ساحل مديترانه كنند كمتر از ديگران به سرطان پستان مبتال مياز روغن زيتون استفاده مي

)يونان و اسپانيا( كه آمار سرطان پستان در آنها بسيار كمتر از شمال اروپاست انجام شده است. با اين حال باز جاي يد سؤال 

هاي ديگر كه مضخخرات كند يا به دليل جانشخخيني روغنماند كه آيا روغن زيتون خود از سخخرطان پسخختان جلوگيري ميمي باقي

 گردد؟بيشتري دارند به اين نتيجه منتهي مي

 (Factors other than fat)عوامل ديگر

ضي از مطالعات اين نظريه را تقويت مي صورتكنند كه بربيبع شتر به  صرمي ما بي ستان  هاي م سرطان پ ستقيم باعث  غير م

شتن كالري زياد باعث باقي ميگردند. بربيمي شان ميها به علت دا سهشوند. ب شي از اطالعات موجود ن اي كه دهد زنان يائ

از قد و وزن باال برخوردارند بيشختر مسختعد ابتال به سخرطان پسختان هسختند. قابل توجه اسخت كه مردم هلند به عنوان يكي از 

كنند و در كل بسيار رهائي كه بيشترين آمار مربوط به سرطان پستان را داراست از يد برنامة غذائي پربربي استفاده ميكشو

دهد كه قد يا وزن به نمايند. مطالعات ديگر نشخخان ميبلندقدتر وباق تر از زنان ژاپني هسخختند كه بربي كمتري مصخخرف مي

سازند در موضوع دخالت دارد. اين جموعة هر دو كه يد اندام درشت و سنگين راميتنهائي عامل تعيين  كننده نيستند بلكه م

ست. اگر به موشنتيجه در مطالعات مربوط به موش شده ا شد آنها را محدود كند ها نيز تأييد  ها غذاي كم كالري بدهيم كه ر

 شود.موارد كمتري از سرطان پستان در ميان آنها ديده مي

معتقد است كه هيو ارتباطي  F.de waardهاي قبل يا بعد از يائسگي از هم متفاوت است .ر خطر سرطانتأثير رژيم غذائي د

هاي پسخختان در سخخنين پيش از يائسخخگي وجود ندارد و منشخخاء همه آنها صخخد درصخخد هورموني اسخخت، ولي بين غذا و سخخرطان

ي كه ناشي از خوردن غذاي بيش از اندازه است به هاي بعد از يائسگي در پستان ممكن است از يد عدم توازن هورمونسرطان

سه را مورد مطالعه قرار داد و مشاهده كرد زناني كه قد و وزن بيشتري دارند از خطر باالتري براي  7259وجود بيايد. او  زن يائ

شتر از  ستان برخوردارند. زناني كه بي سرطان پ رابر زناني كه وزن آنها ب 6/3سانتي متر قد دارند   168كيلو وزن و  78ابتال به 

اند. درجة خطر زناني كه وزن و قد آنها بين متر بوده به سرطان سينه مبتال شدهسانتي 162كيلو و قد آنها كمتر از  66كمتر از 

هاي موق بود به همان ترتيت كمتر از زنان درشخخت اندام و بيشخختر از زنان ريز نقش بوده اسخخت )اگر نسخخل دوم زنان ژاپني اندازه

اند به خاطر داشته باشيد بايد بدانيد كه آنها به دليل تغيير روش تغذيه از مادران خود بلندتر و باق اكه در آمريكا به دنيا آمدهر

ستعداد تر بوده شود در واقع نظرية به وجود آمدن ا سوب  ستان مح سرطان پ شتن قد بلند عاملي در امزايش خطر  اند(. اگر دا

توانيم وزن خود را كنترل كنيم. شخخود، اما به عنوان يد شخخ ا بزرگسخخال، ما تنها ميگي تأييد ميبيماري در مراحل اوليه زند

هاي اوليه زندگي تعيين شخخده اسخخت و ب شخخي از آن اگر مربوط به تغذيه بوده ب ش ديگر آن به مسخخائل اندازه قد ما در سخخال

 ژنتيكي بستگي دارد.



ر كنيم دها مربوط نشخخود بلكه با مجموعة غذائي كه مصخخرف ميصخخرف بربيپس امكان آن وجود دارد كه مشخخكل ما مق  به م

خورند بيتر مستعد ابتال به سرطان پستان هستند و تغذية زياد با بعضي از ماكتورهاي ديگر ارتباط باشد. امرادي كه زياد غذا مي

شخخوند. د ديرتر ازدختران پرخور بالغ ميكننتواند ارتباط داشخخته باشخخد. مثالً دختراني كه غذاي كمتري مصخخرف ميخطر هم مي

ستاندارد باالي زندگي برخوردارند، كه اين  شتري را دارند و از ا ستطاعت تهية غذاي بي ستند كه ا ساني ه بعالوه امراد پرخور ك

 امراد نيز خطر بيشتري براي ابتال به سرطان پستان دارند.

هائي كه بيشتر از ها باشد. معموالً رژيمكننده تر از نقش بربيتعيين همچنين امكان دارد كه نقش مواد ميبري در برنامة غذايي

اند حاوي بربي كمتري هسخختند. شخخايد عامل مؤثر دريد رژيم كم بربي آن اسخخت كه ما نابار مواد مواد ميبري تشخخكيل شخخده

شين بربي شتري براي ما دارند جان سبزيجات را كه مايدة بي شان ميها ميبري، كربوهيدارتهاي مركت و  شواهد جديد ن كنيم. 

دهد كه پروتئين سويا نيز احتماالً يد عامل پيشگيري از سرطان پستان است و شايد حذف آن از برنامة غذائي زنان ژاپني مي

مقيم آمريكا بيشتر از مصرف بربي زياد در امزايش آمار سرطان پستان دخالت داشته باشد. دربارة خواص ضد سرطاني بعضي 

سبزيجات  سيدانت هائي مثل ويتاميناز  شواهد جديدتري به  Eو  A ،Cب صوص آنهائي كه حاوي آنتي اك ستند نيز هر روز  ه

 آيد..دست مي

دهد. مثالً م تلف را كاهش ميهاي م صوصاً وقتي به شكل سبزيجات يا بتاكاروتن مصرف شود بروز سرطان Aظاهراً ويتامين

ستفادة زياد از ويتامين امرادي كه دبار كمبود بتاكاروتن هستند بيشتر به سرطان ريه مبتال مي شوند. هنوز روشن نيست كه ا

A  4يا مواد حاوي بتا كاروتن در درجه خطر امراد تأثير بگذارد با اين حال مطالعاتي دربارة خاصخخيت ضخخد سخخرطانيHPR  كه

شامل گل كلم، كلم پيو، هويي و كاهو هستند. ويتامين  Aباشد در جريان است. سبزيجات حاوي ويتامين مي Aتامين نوعي وي

C ها داشته باشند.رسد كه خاصيت محامظت بدن انسان را در مقابل ابتال به انواع سرطانو ا سيد موليد نيز به نظر مي 

شويق  سبزيجات در روز ت شنهاد يد برنامة غذائي، مردم را به خوردن پني وعده ميوه و  سرطان در آمريكا با پي سه ملي  س مؤ

 تواند كامالً سبد و معادل يد عدد هويي باشد.كند. اين برنامة غذائي البته خيلي سنگين نيست بون هر وعده ميمي

سرطان تأثير شد  ضي از  احتماالً ملز روي نيز بر روي ر ستند، اما بع ضد و نقيض ه دارد. نتايي مطالعات در اين زمينه تا حدي 

 دهد.دهد كه مصرف مقدار زياد مواد حاوي روي، خطر سرطان پستان را امزايش ميمطالعات نشان مي

ستان را كاهش مي سرطان پ سلنيوم خطر  صر  صرف غذاهاي حاوي عن  دهد مطرحبندي پيش نظرية ديگري مبني بر آنكه م

و نويسخخنده كتاب به اتفاق هم مطالعاتي را به منظور بررسخخي رابطة بين سخخرطان پسخختان و  Dr. Walter Willettشخخده بود. 

ها و ها در دانشخخكدة بهداشخخت عمومي هاروارد آغاز كردند. قسخخمتي از مطالعات شخخامل بررسخخي تأثيرات سخخلنيوم، ويتامينبربي

بتال به سرطان پستان درخواست شد كه پرسش نامة مفصلي را در رابطة  با رژيم اسيدهاي برب بود. ازگروهي از زنان يائسه م

شد و ناخن پاي هاي كوبكي از بربيغذائي خود پر كنند. بعد نمونه شته  سيدهاي برب بردا سي انواع ا هاي بدن آنها براي برر

عد نتيجه با گروه ديگري از زنان كه ماقد ها آزمايش گرديد. بآنها و مقداري از خونشخخان به منظور سخخنجش سخخلنيوم و ويتامين

سلنيوم و بربي صر  سفانه هيو  ارتباطي بين عن شد. متأ سه  ستان بودند مقاي ستان به سرطان پ سرطان پ شدن به  ها و مبتال 

 دست نيامد.

صرف بربي ستان را امزايش مياگر م سرطان پ زمينه وجود هائي دراين شود؟  تئوريدهد به بيزي باعث آن ميها واقعاً خطر 

صور مي ضي ازمحققان ت ستروژن را تغيير ميكنند كه بربيدارد. بع سم ا شده ها متابولي ساس يكي از مطالعات انجام  دهند. بر ا

مقدار هورمون اسخختروژن در خون امرادي كه رژيم پر بربي دارند بسخخيار زياد اسخخت و تنها مقدار كمي از آن از طريق ادرار دمع 

ستفاده ميشود . در بدن امرمي ستروژن توليد مياد گياه وار كه از لبنيات ا شود اما مقدار كمي از آن در كنند مقدار زيادي ا

كنند و مقدارنابيزي بربي در غذاي آنها وجود ماند و باالخره در بدن امرادي كه تنها از منابع گياهي تغذيه ميخون باقي مي

توانند اسخختروژن توليد هاي بدن هم ميگردد. بربيي نيز با ادرار دمع ميشخخود و مقدار كمتردارد اسخختروژن كمتري توليد مي

سرطان  ستعداد او را براي ابتال به  شت كه ا ستروژن در خون او وجود خواهد دا شد مقدار زيادي ا سي باق با كنند. پس اگر ك

 اند.وز به قطعيت نرسيدهشوند هنپستان امزايش خواهد داد. البته مطالعاتي كه براي اثبات اين نظريه انجام مي

سلول سلولاحتمال آن نيز وجود دارد كه  سرطاني در محيطي كه  شدههاي  شد كنند. مرد هاي بيش از اندازه تغذيه  اند بهتر ر

سلول شتري از  شد تعداد بي سلولهر به باق تر با شانس مجاورت با  ساعد هاي بدن او  شراي  م سرطاني را كه در انتظار  هاي 



ستند پيدا م شتهيه ستان ، امرادي كه رژيم كم بربي دا سرطان پ شواهدي نيز وجود دارد كه در بين مبتاليان  به  اند كنند )

ستفاده مي شتر از امرادي كه از غذاهاي پربرب ا شتهبي اند، اما اين مطلت هنوز به قدر كامي مورد مطالعه قرار كنند بهبودي دا

 نگرمته است(.

مقدار غذا عامل پيدايش يا رشخخد سخخرطان پسخختان نباشخخد و عوامل ديگري مثل مواد سخخرطان زا   با اين همه باز امكان دارد كه

شت گاوهاي آمرياهورمون شوند. مثالً گو ستان منجر  سرطان پ هاي يكائي حاوي هورمونهائي كه در مواد غذائي وجود دارند به 

از گوشخخت گاو هم خطرناك ترند و داراي مقدار هاي شخخيرين درياها حتي مصخخنوعي هسخختند. ماهي ها به علت آلوده بودن آب

شود كم بربي نيست و مقدار زيادي بربي ها برخالف آنچه كه گفته ميزيادي جيوه هستند. از اين گذشته، گوشت اكثر ماهي

 هاي مكرر كامالً سالم و مطمئن نيستند.در انواع غذاهاي دريائي وجود دارد و باالخره سبزيجات به علت سم پاشي

 (The research challenge)زعات تحقيقاتيمنا

صرف بي شكي واقع روية بربيبنا به داليلي، نظرية ارتباط بين م ستقبال دنياي پز ستان تا بندي پيش مورد ا سرطان پ ها و 

شده را هاي اثبات ناند و بسياري از پزشكان عالقه مند نيستند كه نظريهگيري نرسيدهنشد. شواهد موجود هنوز به مرحله نتيجه

گويند كه بون تغيير عادات غذائي مشخخخكل اسخخخت اي هم ميبه عنوان يد موضخخخوع قطعي با مردم در ميان بگذارند. عده

خواهند زنان را وادار به تغيير عادات غذائي خود بكنند. در حالي كه پزشخخكان بدون در نظرگرمتن همين مسخخأله، مضخخرات نمي

ست به  مردم يادآوري ميكامئين و تأثيرات آن را بر روي بيماري م صور واهي ا شواهدي يبروسيستيد كه در واقع يد ت كنند. 

تر از شواهدي است كه برعليه كامئين وجود دارد و هاست به مراتت قويكه دليل بر ارتباط بين سرطان پستان و مصرف بربي

 در برنامة غذاي روزانه است. بعالوه خودداري از مصرف قهوه براي مردم آمريكا مشكل تر از كم كردن مقدار بربي

شركت شه بگيرد كه  شايد ازاين واقعيت ري شكان  ستند ب شي از ترديد پز سيار با نفوذ ه شت و لبنيات ب هاي تهيه و توزيع گو

شه از برخورد با تجارت شكي همي شد، هاي بزرگ خودداري ميودنياي پز شده با شكار  ضرات محصوالت آنها آ كند )مگر آنكه م

گار و سخخرطان ريه(. البته جاي تأسخخف اسخخت كه دنياي تجارت بر عالم پزشخخكي تابه اين اندازه تأثير بگذارد، اما مثل رابطة سخخي

شكي در برابر  شد،  داليل غير علمي ديگري نيز وجود د ارد كه باعث مقاومت دنياي پز ست. بدون  سفانه واقعيت همين ا متأ

 گردد.اين نظرية خاص مي

مر)كه اززنان سخخخالم ب واهند رژيم غذائي خود را  تغييرداده و به مدت طوالني از نظر ابتال به انجام يد مطالعة خوب و پرث

ساني ممكن نيست و  ست. تغيير ناگهاني رژيم غذائي در يد عدة زياد به آ شند( بي نهايت مشكل ا ستان تحت نظر با سرطان پ

 باشد.ه مدت نسبتاً طوالني مينتايي يد كار تحقيقاتي تنها منوط به مطالعة گروه زيادي از مردم ب

طرح ريزي شده قرار است كه رژيم كم بربي را  NIHدرقسمتي از يد كار تحقيقاتي بزرگ كه توس  انجمن بهداشت آمريكا 

هاي قلبي، تپش قلت و پوكي در زنان يائسخخه مورد مطالعه قرار داده و نتايي آن را از نظر كاهش آمار سخخرطان پسخختان، بيماري

ست وان بر ستعد ا شتر از زنان جوان تر م سه به مراتت بي سي كنند، اما اين تحقيق نيز آخرين و كاملترين ن واهد بود. زنان يائ ر

كند ابتال به سخخرطان پسخختان هسخختند اما همان طور كه قبالً گفتيم عواملي كه امكان سخخرطان پسخختان را دربدن آنها  مراهم مي

ت. به همين دليل اگر تغيير رژيم در سخخن پنجاه و بند سخخالگي احتمال ابتال به مربوط به سخخالها قبل و دوران نوجواني آنهاسخخ

ستيم كه  شي در بيماري ندارد. ما نيازمند مطالعاتي ه صرف بربي نق ست كه م ستان را كاهش ندهد به اين معني ني سرطان پ

 كند. امراد را از دوران بلوغ تحت نظر بگيرد و رژيم غذائي آنها را در سرتاسر زندگي تعيين

توان به خوردن سبزيجات و داشتن رسد. يد دختر شش ساله را به سادگي ميريزي بنين مطالعاتي س ت به نظر ميبرنامه 

سان نيست. با اين يد رژيم كم بربي عادت داد اما پيش سالگي هم همان روش را ادامه خواهد داد آ سيزده  بيني آن كه او در 

دانه دسخخخت به دامان تحقيقاتي هسخخختيم كه آن دسخخخت جنايتكار را در برنامة غذائي  پربربي حال بايد راهي پيدا كرد. ما ناامي

ها  پيدا كند و بگويد كه زمان ارتكاب جنايت به موقعي اسخخت. اگر زمان آن مربوط به دوران بلوغ باشخخد وادار كردن زنان غربي

 نتيجه خواهد بود.رژيم سرطان پستان بيپنجاه ساله به تغيير رژيم غذائي به عنوان روشي براي كم كردن آمار 

ستفاده از بربيدرمجموع از موضوع مطالعات گوناگون بنين بر مي ها و مصرف كالري زياد در آماده ساختن بدن زنان آيد كه ا

ستند ا سرطان ريه قطعي ني سيگار و  ستان تأثير دارد. گر به داليل موجود به اندازة رابطة بين  سرطان پ ما آنقدر براي ابتال به 

صرف بربي ست كه به طور جدي به قطع كردن م صوص وقتي درنظر اطالعات قوي در اختيار ما ه شيم. ب  هاي حيواني بيندي



سياري از بيماريبگيريم كه بربي شدههاي حيواني به عنوان يد عامل مهم در ب شناخته  شان هيو ها  اند و به غير از طعم خوب

ر شخخما دختري نوجوان يا كوبد تر داريد بهتر اسخخت كه او را به رعايت يد رژيم كم بربي مايدة ديگري براي انسخخان ندارند.اگ

شان مي شواهدي كه ن شويق كنيد. م صوصاً با توجه به  شي از مصرف بربيت سيت هاي نا شتر مربوط به دوران اولية  دهد آ بي

د كه بيشخختر از غذاهاي كم بربي و در عين حال ها را تشخخويق كنياي را داشخخته باشخخيد بچهآنكه انتظار معجزهزندگي اسخخت. بي

صرف بربي در غذاي روزانه اثري در  ستن مقدار م شيد كه اگر كا شته با سائل، به خاطر دا ستفاده كنند. با تمام اين م مغذي ا

ست. زناني كه از رژيم كم بربي تبعيت مي ستان دارد، اين يد اثر كلي و همه جانبه ني سرطان پ كنند درهر ممانعت از ابتال به 

 حال نبايد لزوم  انجام ماموگرامي را ناديده بگيرند )اين موضوع در مصل ششم به تفصيل توضيح داده خواهد شد(.

 (Alcohol Consumption)مصرف الكل 

مصخخرف الكل هميشخخه به عنوان يد سخخؤال دركنار برنامة رژيم غذائي مطرح بوده اسخخت. تعدادي از مطالعات انجام شخخده نشخخان 

دهد. والتر ويلت دربارة هاي الكلي حتي به مقدارمتوس  خطر ابتال به سرطان پستان را امزايش ميكه مصرف نوشيدني دهدمي

شد(. او  صل مطرح  ستاران مطالعاتي را انجام  داد )قبالً در همين م سي و بهار تا  89538عادات غذائي گروهي از پر ستار  پر

غذائي آنها به مدت بهار سخخال تحت نظر گرمت و دريامت كه مصخخرف انواع مشخخروبات پنجاه و نه سخخاله را بعد از مطالعة عادات 

ستان را در زنان امزايش مي سرطان پ سبي زناني كه بين الكلي خطر ابتال به  شروبات الكلي  9تا  3دهد. خطر ن بار در هفته از م

بار درهفته  9و خطر امرادي كه بيشخخختر از كردند برابر امرادي بود كه مشخخخروبات الكلي مصخخخرف نمي 3/1كردند اسخخختفاده مي

شد. نكتة قابل توجه در اين بررسي آن بود كه نوشيدن مشروبات برابر امراد عادي بالغ مي 6/1نوشيدند به مشروبات الكلي مي

امرادي كه  كرد اما بر رويالكلي در درجة خطر امرادي كه قبالً از طرف عوامل ديگر داراي خطر باال بودند تغييري ايجاد نمي

 گذاشت.هيو گونه ماكتور خطر با خود نداشتند تأثير مي

نوشيدند بار در هفته مشروبات الكلي مي 9در ضمن زنان زير پنجاه و پني سال كه ماقد ماكتورهاي خطر ديگر بودند و بيشتر از 

ستان از  سرطان پ سال امزايش قابل توجهي درابتال به  سبت به زنان باالي پنجاه و پني  شي در حدود ن شان دادند؛ امزاي خود ن

كردند )در تمام اين موارد دكتر ويلت توجه برابر زناني كه ماقد ماكتورهاي خطر بودند و مشخخروبات الكلي نيز مصخخرف نمي 5/2

باً همه داشت كه تفاوتي در رژيم غذائي اين امراد وجود نداشته باشد(. مطالعات مربوط به كشورهاي مرانسه و ايتاليا نيز كه تقري

ستفاده مي شراب ا ست. زنان اين مردم آن به طور روزمره از  ستان را تأييد كرده ا سرطان پ شروبات الكلي و  كنند رابطة بين م

برابر به  2/1شوند، هر بند كه روند ا مزايش آن به كندي و از كشورها حتي بيشتر از زنان آمريكائي به سرطان پستان مبتال مي

شر كرده بود مي برابر امراد عادي 9/1 شكي نيواينگلند كه نتيجة تحقيقات دكتر ويلت را منت شماره ازمجلة پز شد. در همان  با

سي  شده بود. مقالة دوم مربوط به برر سرطان باپ  سة ملي  س ساله  77تا  25زن  7188مقالة ديرگي در همين مورد ازمؤ

شان  شده بودند. اين مقاله ن سال تحت نظر گرمته  ستان در زناني كه به طور مرتت ميبودكه به مدت ده  سرطانپ داد كه خطر 

شروبات الكلي مي شند م سال برابر امراد عادي مي 5/1نو سرطان در  شد. در يد مقالة ديگر كه از طرف انجمن ملي   1987با

شد  شر  ستان را با  1524منت سرطان پ سيده بودند كه 1896زن مبتال به  سه  كرده و به اين نتيجه ر سالم مقاي صرف  زن  م

سال آغاز كرده سي  سنين جواني و زير   شيدن آنرا از  ستان را تنها در امرادي كه نو سرطان پ شروبات الكلي خطر  اند امزايش م

ضمني ديگرمثل تفاوتمي سندگان به عوامل  سن امراد در هنگام دهد. نوي صادي و  هائي در رژيم غذائي، موقعيت اجتماعي، اقت

 داشتند اما اختالف قابل توجهي به دست نياورده بودند.تولد اولين مرزندشان نيز نظر 

تواند دقيقاً به دورة حسخخاس و همانند خطرهاي ناشخخي از مصخخرف بربي، اثر مصخخرف الكل درا مزايش خطر سخخرطان پسخختان مي

يق تري دربارة زمان تري ارائه بدهيم به اطالعات بسيار دقهاي قاطعانهمستعد جواني مربوط باشد. البته براي آنكه بتوانيم توصيه

و بگونگي اثر الكل در بروز سرطان پستان نيازمنديم. با اين حال ترك يا ادامة مصرف مشروبات الكلي يكي از مواردي است كه 

شي از مصرف الكل بشمگير نيست  صميم بگيريم. گر به امزايش خطر نا ساس اطالعات نه بندان كامي دربارة آن ت ما بايد برا

 ه طور انكارناپذير وجود دارد..اما در هر صورت ب

 (Radiation)تشعشعات 

باشد. تا به حال حداقل سه برنامه مطالعاتي يكي از ماكتورهاي مش ا خطر سرطان پستان و انواع ديگر سرطان تشعشعات مي

وص يكي از اساسي وجود يد رابطة عميق بين سرطان پستان و تشعشعات را تأييد كرده است. اولين برنامة مطالعاتي در خص



ماجعه آميزترين حوادث قرن بيستم يعني بمباران اتمي هيروشيما و ناكازاكي در اواخر جنگ جهاني دوم صورت گرمت. مردمي 

كه در مجاورت منطقة بمباران شده حضور داشتند در حين انفجار يا كمي بعد از آن جان خود را از دست دادند، اما امرادي كه 

سيار بيشتر از جمعيتمركز انفجار زندگي ميدريد شعاع ده كيلومتري از هاي قومي مشابه خود به انواع سرطان مبتال كردند ب

شعات بازماندگان اين ماجعه تاري ي را مورد مطالعه قرار دادند و  شع شي از ت شناخت خطرهاي نا شمندان به منظور  شدند. دان

اي كه امراد آن منطقه دريامت كرده بودند  آنها را قدار اشعهگيري مبراي شناخت سرطان هاي ناشي از تشعشعات، بعد از اندازه

 در طول سالهاي متمادي تحت نظر گرمتند.

محققين در ضمن كشفيات متعدد خود، متوجه شدند كه آمار مربوط به سرطان پستان در بين زناني كه در معرك تابش اشعه 

تر هنگام بمباران جوان تر بودند به مراتت بيشتر از زناني كه مسنقرار گرمته بودند امزايش داشته و ب صوص  در بين زناني كه 

سالگي  خود را طي مي ست  ست. زناني كه در زمان بمباران مراحل نوجواني يا اوايل دهة بي شده ا شتر از بودند ديده  كردند بي

يو واكنشي در مقابل تشعشعات از همه تحت تأثير تشعشعات قرارگرمتند. در حالي كه زنان باالي پنجاه يا شصت سال تقريباً ه

خود نشان ندادند. گزارشات بسيار جديد همچنين حكايت از امزايش خطر زناني دارد كه در هنگام بمباران كمتر از ده سال سن 

داشتند. روشن شدن تأثير تشعشعات بر كودكان از اين جهت با تأخير صورت گرمته است كه كودكان آن زمان بايد به سني كه 

 به سرطان پستان در آن معمول است برسند تا دستيابي به آمار صحيح امكان پذير شود. ابتال

كند. گزارش اول مربوط به كشخخور كانادا و مطالعه بر روي زناني مطالعات بعدي باز اطالعات رسخخيده از بمباران اتمي را تأييد مي

كه خطرات ناشي  1940و  1930هاي ين روش در سالشده است. ااست كه بيماري سل آنها با متد ملوئوروسكوپي كنترل مي

شد بسيار معمول بود. معالجة سل از تشعشعات هنوز ناشناخته بود و در عالم پزشكي به عنوان يد وسيلة  سحر آميز تلقي مي

س از آن عكس هاي بعدي هر روز با اشعة ايكشد كه قسمت عفوني ريه رااز معاليت باز داشته و براي كنترلبدين نحو انجام مي

امرادي را كه با آن روش معالجه شده بودند تحت مطالعه قرار دادند، موارد بيشماري از  1970نمودند. وقتي در سال برداري مي

ستان به من مراجعه كرده بود، زن  سرطان پ شد. يكي از آنها كه به علت  شاهده  ستان در ميان آنها م اي ساله  58سرطان پ

الگي به سل مبتال شده و در مرانسه در آسايشگاه مسلولين مقدار زيادي اشعة ايكس دريامت كرده بود. بودكه در اوايل بيست س

 دو نفر از دوستان نزديد او نيز كه در آسايشگاه با اشعه درمان شده بودند بعدها به سرطان پستان دبار شده بودند.

شعه  نفر از زناني كه بعد از زايمان به 606يد مطالعة ديگر بر روي  شده و براي ت فيف درد تحت تابش ا ستان دبار  التهاب پ

شد.البته  ستان ديده  سرطان پ شتري از  سه با امراد عادي، موارد بي شد. در ميان اين گروه نيز در مقاي قرار گرمته بودند انجام 

شت. يد دليل ديگر هم به اهميت اين مطالعه شده دا شعة دريامت  ستگي به مقدار ا شعه درماني مي درجه خطر امراد ب امزود. ا

ستان در آن زمان  شترين معل و انفعاالت درون پ شيردهي كه بي صلة كوتاهي بعد از زايمان اول و در طي دوران  اين زنان در ما

 گيرد انجام شده بود.صورت مي

ستان تأييد كرده سرطان پ شعة را در ايجاد  ستانبند مطالعة ديگر نيز نقش ا سرطان پ در زناني كه انحناي  اند. مثالً امزايش 

شده  ش يا داده  ساس بلوغ ت سيار ح شعه ايكس در طي دوران ب شي از تاباندن مقدار زيادي ا شتند نا ستون مقرات دا جانبي 

ست. يا در مورد زناني كه در دوران بلوغ براي درمان جوش سرطان ا ستفاده كرده و بعدها به  شعه ا ست خود از ا هاي روي پو

شده ستان مبتال  ستان معرمي كردهاند، اپ سرطان پ ستان در زناني را كه غدة شعه را عامل ابتال به  سر طان پ اند. همچنين بروز 

اند )تيموس يد غده بزرگ و طبيعي اسخخت كه در تيموس آنها در كودكي تحت تابش اشخخعه قرار گرمته از عوارك آن دانسخخته

دانسخختند اين غده به طور طبيعي و زماني كه هنوز نمي كند.مدخل سخخينة بعضخخي از كودكان وجود دارد و به مرور مروكش مي

ستفاده ميخود ب ود مروكش مي شاندن آن ا شعة ايكس براي مرون شان ميكند از ا دهد كه دريامت كردند(. تمام اين مطالعات ن

اند كه تنها آن كرده مقدار متوسخخ  اشخخعه )بين ده تا پانصخخد راد( م اطره آميز اسخخت. به عالوه دو برنامة تحقيقاتي جديد اعالم

گيرد. براي همين امرادي كه سخخرطان شخخود در معرك خطر ابتال به سخخرطان قرار ميقسخخمت از بدن كه اشخخعه به آن تابانده مي

شان نداده شي را ن ستان امزاي سرطان پ ست، از نظر آمار ابتال به  شده ا شعه درمان  اند و در ميان بازماندگان دهانة رحم آنها با ا

ها به طور يكسان باال بوده است. ازاكي و هيروشيما كه تمام بدن آنها در معرك اشعه قرارگرمته بود آمار همة سرطانماجعة ناك

ست. خطر مرايندة سرطان تا زماني كه سن م صوص و معمول  يد نتيجه مهم ديگر مربوط به  دورة طوالني نهفتگي بيماري ا

يزد و مراحل بعدي كم كم رشود. بنابراين اشعه تنها طرح  اولية بيماري را ميميابتال به سرطان پستان مرا نرسيده باشد ظاهر ن



گردد. ماصلة زماني  بين تابش گيرد تا آنكه مجموعة عوامل باالخره به سرطان پستان منجر ميدر نتيجة عوامل ديگر شكل مي

ة بمباران اتمي، بيماران ملوئوروسكوپي و بيماران مبتال اشعه تا بروز بيماري نيز كامالً روشن نيست، اما در ميان بازماندگان ماجع

 به التهاب پستان از زمان قرارگرمتن  در برابر اشعه تا زمان ظهور بيماري ظاهراً سي و پني سال ماصله وجود دارد.

شعه ايكس يا انجام ماموگرامي در صي با ا ش ي سهاي ت شعات با امواجي كه بيمار هنگام گرمتن عك شع كند يامت ميالبته اين ت

ترسخخند اما بايد دانسخخت كه كنار گذاشخختن يد وسخخيلة برداري با اشخخعه ايكس ميكامالً متفاوت اسخخت. بعضخخي از مردم از عكس

تواند خطرناك باشد. مثالً اگر شما تش يصي دقيق و مفيد هرگز درست نيست و مق  دريامت مجموعة قابل توجهي از اشعه مي

سال هر هفته يد عك ستان را در خود امزايش ميبه مدت دو  سرطان پ شعه ايكس بگيريد احتمال ابتال به  دهيد، اما اگر س با ا

مشكوك به داشتن ذات الريه باشيد خطر خودداري ازتش يا به موقع بسيار بزرگ تر ازخطر گرمتن گاه به گاه بند عكس ريه 

شعة نابيز آنه ستگاههاي جديد نيز بايد گفت كه مقدار ا ست. در مورد د ستان را مگر در ا سرطان پ ست كه خطر  ا كمتراز آن ا

 -ataxiaموارد بسخخخيار نادر امزايش دهد. در مقابل تابش اشخخخعه تنها امرادي حسخخخاسخخخيت دارند كه داراي ژن بسخخخيار نادر 

telangectasia .باشند 

ست. در بنين مو سرطان، قرار گرمتن در انتهاي ديگر طيف ا شعه درماني در مواقع ابتال به  شعه اما ا اقعي مقدار قابل توجهي ا

شخخود و البته خطر دريامت اشخخعه هميشخخه در مقابل خطر بيماري مورد سخخنجش قرار راد( به بيمار تابانده مي 8000)در حدود 

صورت مي hodgkinsگيرد. مثالً در مورد بيماري مي شعه درماني  ست ا سرطان غدد لنفاوي ا شعه به كه  ستفاده از ا گيرد. ا

 اه با شيمي درماني در معالجة بسياري از موردهاي اين بيماري مؤثر بوده است.تنهائي يا همر

شعه بازيامته شود شوند و تصور مياند حاال با سرطان پستان روبرو ميبا اين حال زناني كه سالها قبل زندگي خود را به كمد ا

رطان پستان شده است؛ يا كودكاني كه امروز به علت اي كه سالها قبل به سينة آنها تابانده شده موجت  ابتالي آنها به ساشعه

گيرند، احتماالً روزي به سرطان پستان مبتال خواهند شد. اين موضوع ابتال به سرطان در ناحية سينه تحت تابش اشعه قرار مي

سيار تأسف انگيز است اما از آنجا كه تا قبل از بروز نوع ديگري از سرطان مرصت يد زندگي دوباره را م شعه يب توان به كمد ا

 آيد كه بيماران به راهي غير از اشعه درماني بينديشند.به دست آورد  كمتر موردي پيش مي

 (Hormone Medications)داروهاي هورموني 

 (Birth Control pills)هاي ضد بارداريقرص

ستم هورموني بدن و تأثير آن بر روي  سي ستان گفتگو كرديم. از آنجا كه هورمونما قبالً راجع به  توانند هاي بدن ميسرطان پ

ست كه هورمون شند، منطقي ا شته با ست دا سينه د سرطان  ستفاده قرار در مبتال كردن ما به  هائي كه به عنوان دارو مورد ا

 كند.تأثير نباشند و مطالعات انجام شده همين نظريه را تأييد ميگيرند، در اين زمينه بيمي

شخخد با هاي ناخواسخخته تلقي ميهاي ضخخد بارداري كه در ابتدا به عنوان يد راه حل معجزآسخخا براي جلوگيري از حاملگيقرص

شخخان به زودي مورد سخخوء ظن قرار گرمتند و قضخخاوت دربارة آنها، همانطور كه معموالً اتفاق آشخخكار شخخدن عوارك جانبي منفي

سير كرد. قرصامتد در طيفي از بي نهايت مثبت تا بيمي شكل هاي اوليه خود، نهايت منفي  صوص در  ضد حاملگي، ب  هاي 

سيگاري باالي  سكتة قلبي )م صوصاً در زنان  سال( را با خود به همراه آورد. در مقابل، بعضي از مطالعات  30مشكالتي مانند 

 مدان  نشخخان داد. احتمال ابتال به ها از جمله سخخرطان تهاي ضخخد حاملگي را در جلوگيري از بعضخخي بيماريتأثير مثبت قرص

هاي ضخخد حاملگي با كاهش تعداد دمعات گذاري ارتباط مسخختقيم دارد و مصخخرف قرصسخخرطان ت مدان با تعداد دمعات ت مد

سرطان ت مدان را كاهش ميت مد سرطان دهد. قرصگذاري ، خطر  ضد حاملگي همچنين به عنوان عاملي در كاهش  هاي 

 رحم( هميشه مطرح بوده است. آندومتر )الية دروني

شخخود همانند هر اختراع ديگر، قسخخمت مهمي  از وقتي دربارة قرص هاي ضخخد حاملگي به عنوان يد عنصخخر جداگانه بحث مي

هاي هاي اوليه به مراتت بيش از قرصموضوع مربوط به تغيير و تحوالت متعددي است كه به مرور در آن ايجاد شده است. قرص

ست. مونامروزي حاوي هور شده ا سترون بودند اما به مرور در مقدار و خواص آن هورمونها تغييراتي داده  ستروژن و پروژ هاي ا

كند. وقتي زناني را كه به مدت ده تا بيست سال شود صدق نميهائي كه امروزه مصرف ميهاي اوليه درمورد قرصبنابراين يامته

ستفاده كردهازقرص ضد حاملگي ا سي قرارمي اند مطالعههاي  هاي م تلف را به دهيم كه قرصكنيم در واقع امرادي را مورد برر

هاي ضخخد حاملگي و سخخرطان پسخختان تا به امروز به اند. در واقع علت آنكه مطالعات ما دربارة ارتباط قرصدنبال يكديگر آزموده



ست. شگاه كاليفرنياي جنوبي  Dr. Leslie Bernstienنتايي ضد و نقيض منتهي شده تا حدي در همين مسأله نهفته ا از دان

 هاي ضخخد حاملگي و امزايش خطر سخخرطان پسخختان رادرامراديد بررسخخي كلي از رابطة قرص Dr.Malcolm Pikeهمراه با 

مصخخرف كننده به عمل آوردند و به اين نتيجه رسخخيدند كه عامل مهم دراين باره مصخخرف الينقطع داروسخخت. با اين همه خطر  

درصد امزايش  38درصد و در مقابل هر ده سال معادل  3/3ص در مقابل هر يد سال استفاده از قرص برابر كنندگان قرمصرف

سبي برابر با مي شايد ارزش بهرهمي 38/1يابد )خطر ن شد(. اين مقدار امزايش خطر  شدن از يد روش قطعي و مطمئن با مند 

صميم  شد. با اين حال اين ت شته با ستان ودر نظر جلوگيري از حاملگي را دا سرطان پ سنجش ميزان امزايش خطر  بايد پس از 

شهاي ديگر جلوگيري ، حاملگي ش ا ميگرمتن خطراتي كه  از رو سق  جنين عايد  سته يا  س  خود او هاي ناخوا شود تو

 ات اذ گردد.

سخخرطان پسخختان بشخخود.  رسخخد مانع از ايجادهاي آزمايش نوع جديدي از پروژسخخترون توليد شخخده كه به نظر مياخيراً در لوله

 پروژسترون جديد هنوز به قدر كامي بر روي انسان آزمايش نشده است تا مفيد بودن آن در عمل ثابت شود.

 (DES)اس -ئي -استروژن دي

ستفادة خانم ستروژنها قرار ميهورمون ديگري كه زماني مورد ا سالمي  DESگرمت، ا شد كه در  تا  1940هاي بين دهة با

امزايش  1984شخخد. يد برنامة مطالعاتي در سخخال منظور امزايش باروري و جلوگيري از سخخق  جنين تجويز ميبه  1960دهة 

اند نشخخان داده اسخختفاده كرده DES( را در بين زناني كه در دوران حاملگي از 4/1نابيزي از خطر سخخرطان پسخختان )در حدود 

ستروژ ست. با وجود اينكه در دوران بارداري مقدار زيادي ا ن در بدن زنان وجود دارد مش ا نيست كه برا مصرف معيني از ا

آن حداقل براي بعضخخي از زنان مضخخر بوده اسخخت. يد نظرية علمي معتقد اسخخت كه دريامت اسخختروژن در دوران بارداري كه 

ر سخخرطان باشخخد. ازنقطه نظر امزايش آماكنند عامل امزايش خطر ميهاي پسخختان مراحل  تحول و رشخخد سخخريع را طي ميبامت

ستان، هنوز تأثيرات  ستفاده كرده DESبر مرزندان دختر مادراني كه در دوران بارداري از ِ DESپ اند روشن نيست و تا زماني ا

كه دختران به سخخخن رايي سخخخرطان پسخخختان نرسخخخند همچنان پوشخخخيده خواهد ماند. با اين حال آمار سخخخرطان واژن در ميان 

 رمت كمتر بوده است.ته است اما رقم آن از حدي كه انتظار ميتا حدي امزايش داش DESكنندگان مصرف

 هورمون درماني در سنين بعد از يائسگي
Postmenopausal hormone therapy 

شتر از همه از طرف بيماران مطرح مي سگي به تأثيري در سؤالي كه بي سنين بعد از يائ صرف هورمون در  ست كه م شود آن ا

 به سرطان پستان دارد و اين سؤالي است كه در نهايت تأسف هيو پاسخ صريحي براي آن نداريم. امزايش خطر آنان براي ابتال

سگي مي 1950و  1940در دو دهة  سن يائ ستروژن به تمام زناني كه به  شده بود و مت صصين دادن ا سيدند كامالً متداول  ر

ايتي از عوارك يائسخخگي داشخخته باشخخد يا خير، تجويز كنندگان خود اعم از اينكه شخخكهاي زنان آن را به تمام مراجعهبيماري

نمودند. بعد با بند هاي پزشخخكان خود را بي بون و برا قبول داشخختند آنها را مصخخرف ميكردند؛ و زنها بون همه توصخخيهمي

شت عمومي در ميان مردم اي شد و يد وح شكار  سرطان رحم آ ستروژن و  ستفاده دراز مدتت ا جاد مطالعه علمي ارتباط بين ا

 گرديد كه منجر به خودداري از مصرف آن شد.

ستروژن نيز مانند قرصقرص ست. براي ايجاد هاي ا شده ا ست وش تحوالت زيادي  سالهاي اخير د ضد بارداري در طي  هاي 

سترون را به قرص ستروژن در بدن، هورمون پروژ سرطان اند كه به نظر مي ها امزودهتعادل ا سد درجلوگيري از ابتال به  رحم ر

دهد كه مصرف استروژن به مدت طوالني )ده تا پانزده سال( يا به مقدار مؤثر بوده است. با اين حال بعضي از مطالعات نشان مي

سرطان زياد مي ستروژن را در بروز  ستفاده كوتاه مدت از ا شد)مطالعات ديگر ا شته با ستان نقش دا سرطان پ تواند درامزايش 

در ضمن هيو دليلي به دست نيامده است كه نشان دهد پروژسترون همان نقش محامظتي را كه در اند(. و اثر دانستهپستان بي

ستان نيز ايفا مي سرطان پ سرطان آندومتر دارد در مورد  ستروژن كند. تنها مطالعهمورد  سترون را همراه با ا اي كه مصرف پروژ

ستان مؤثر تش يا داد ، بررسي وسيعي بود كه در مركز مطالعات نيروي هوائي ويلفورد در جورجيا  در كاهش خطر سرطان پ

كردند بر اسخخاس اطالعات اپيدميولوژيد و اسخختفاده يا صخخورت گرمت. در اينجا نام همه زناني راه براي معاينة عادي مراجعه مي

ستفاده ازهورمون شته و موارد ابتالهاي بعداز يائسگي يادداشت ميعدم ا به سرطان را در ميان  كردند و بعد آنها را تحت نظر دا

كردند و نمودند. گربه آمار سرطان پستان در ميان زناني كه از استروژن و پروژسترون به طور همزمان استفاده ميآنها ثبت مي



نمودند. گر به آمار سرطان پستان درميان زناني كه بعد آنها را تحت نظر داشته و موارد ابتال به سرطان را در ميان آنها ثبت مي

فاده ميا مان اسخخخت به طور همز ما نميز اسخخختروژن و پروژسخخخترون  ند كمتر بود ا عه كرد طال ماً بر اسخخخاس اين م  توان صخخخر

ست  ستروژن تأييد كرد. انت اب امراد دراين مطالعه با كنترل و يا حتي بر ح سترون را در كنار ا ستفاده از پروژ بي خطر بودن ا

درانت اب نوع دارو براي هر ش ا احتماالً دليل خاصي وجود داشته و به زناني  يد انت اب تصادمي صورت  نگرمته بود. بعالوه

كه خطر باال براي ابتال به سرطان پستان داشتند از ابتدا هورمون داده نشده بود. بررسي هاي بعدي نتايي حاصل از اين مطالعه 

 را زير سؤال برد.

يو عارضخخة منفي در پي ندارد بدسخخت نيامده اسخخت. در تنها ه  Proveraتاكنون اطالعاتي كه نشخخان دهد مصخخرف درازمدت 

اسخختفاده  Premarinاند بيشخختر از زناني كه مق  از مصخخرف كرده Proveraاي كه در اين زمينه انجام شخخده، زناني كه مطالعه

ه از نوع ديگر استروژن، كننده در اين مطالعاند، اما بايد اعتراف كنيم كه بون زنان شركتاند به سرطان پستان مبتال شدهكرده

صرف مي شور ما م ستفاده كردهغير از آنچه كه در ك ستفاده ميشود ا ستراديول ا شور آمريكا ا شود( و تعداد آنها نيز اند )در ك

ست. عوارك جانبي  صورت گرمته ا سيار محدودي  سيار كم بود، اين كار تحقيقاتي در بهاربوب ب  Premarinاز  Proveraب

باشخد. احتمال مي Proveraشخود كه پروژسخترون طبيعي سخالم تر از ا امسخردگي اسخت. به عالوه گفته ميشخديدتر و همراه ب

صحيح مطالعاتي مورد آزمايش قرار  ست كه در بهاربوب يد برنامة  ست، با اين حال الزم ا سيار زياد ا ستي اين مطالت ب در

 بگيرد.

مشخخابهت به اسخختفاده از قرص نيسخخت و قرص بي HRTرمون گويند كه درمان جايگزيني هوتعدادي از مت صخخصخخين زنان مي

هيچگونه امزايشي رادر خطر سرطان پستان نشان نداده است. اين موضوع نه تنها صحت ندارد بلكه منطق آن نيز سست و بي 

ي آنكه بتوانيم كند. ما حتي براكنند و همين مسأله تفاوت زيادي ايجاد ميپايه است . زنان در سن ديگري از قرص استفاده مي

هاي منطقي بزنيم به مطالعات بيشختري دربارة رابطة هورمون هاي بعد از يائسخگي و سخرطان پسختان نيازمند دراين باره حدس

 هستيم.

سگي در وجود زن بايد يد   ستفاده كنند م الفم. يائ شه از هورمون ا صوالً با اين طرز تفكر كه انتظار دارد زنان براي همي من  ا

شايد بدنعلت وجود  شته باشد و  شوند. هاي ما واقعاً احتياج دارند كه در مقطع خاصي از زندگي از دست هورموندا ها خالص 

ها بزنند و شرايطي مشابه با من نگران آن هستم كه مت صصين زنان يد بار ديگر بدون مطالعة كامي دست به تجويز هورمون

 پيش آورده است به بار آيد. DESآنچه كه تجويز 

شركتت سيع بوده كه زنان ما گويا لحظهبليغات  سعي ها را ميهاي داروئي آن قدر و سند. آنها  سالگي بر شمارند تا به پنجاه 

شركتمي ستثنا به هورمون احتياج دارند. اين  سازند كه همة زنان بدون ا صين زنان را قانع  ص ها به كنند به كمد تبليغ مت 

نامند نامند و بون آن را بيماري ميزندگي معرمي كنند، بيماري كمبود اسخختروژن مي جاي آنكه يائسخخگي را گذر از يد مرحلة

سأله درمان را مطرح مي صور م شند و ت شد بايد همة مردان به آن مبتال با ستروژن يد بيماري با كنند. در حقيقت اگر كمبود ا

پروستات و پوكي است وان را در مردها گرمت! دقت  هاي قلبي، سرطانتوان جلوي بيماريكنيد كه با تجويز آن تا به اندازه مي

ايم كه بايد جايش را پر كنيم. در گويد ما بيزي را از دسخخت دادهنامند كه تلويحاً ميكنيد كه آنرا درمان جايگزيني هورمون مي

يا جلوگيري از بيماري  فهمند كه آنها داروهائي هسخختند كه براي درمانصخخورتي كه اگر آن را هورمون درماني بناميم، مردم مي

هاي م تلف را نسبت به مسأله يائسگي ب وبي نشان پ ش شد ديدگاه 1994شوند يد برنامه تلويزيوني كه در پائير تجويز مي

صين زن  ص ستفاده كنند، در حالي كه همة مت  صين مرد معتقد بودند كه زنان بايد تا پايان عمر از هورمون ا ص داد. تمام مت 

ضخخرر بوده و عمالً در مطالعه وسخخيع بايد صخخورت بگيرد تا روشخخن كندكه اسخختفاده از هورمون براي زنان بي گفتند كه يدمي

ها داروهاي پيشگيري كننده هستند و همه بايد با مصرف گفتند كه هورمونجلوگيري از بيماري مؤثر است. مت صصين مرد مي

ها قوي هسخختند كه بدون شخخد عوارك جانبي به همراه دارند و ما زن كنم كه آنها داروهائي آنها موامق باشخخند، اما من مكر مي

بايد كامالً در جريان خطرات و موايد احتمالي آنها باشيم. ممكن است كه هر يد از ما دليلي براي هورمون درماني داشته باشيم 

 اي در نهايت دو رو دارد.اما الزم است بدانيم كه هر سكه

سبتاً طوالني كه تا بعد كنند، ميبه طور قطع تأييد مي امرادي كه هورمون درماني را صل براي يد زندگي ن گويند كه زنان در ا

شده ساخته ن سگي نيز ادامه يابد،  سال عمر نميازمرحله يائ سي يا بهل  كردند. اگر عمر ما اند. به طوري كه در قديم بيش از 



سان هوشمند شراي  مصنوع اند ي  براي امزايش عمر ايجاد كرده است. آنها متقاعد شدهطوالني ترشده از آن جهت است كه ان

 هاي قلبي و پوكي است وان ضرورت دارد.كه درمان جايگزيني هورمون براي جلوگيري از بيماري

كند؟ اطالعات موجود ضعيف تر نمايدع اما اين امتياز به مقدار از مشكل ما را حل مياستروژن از پوكي است وان جلوگيري مي

آزمايش تراكم است واني طراحي شد و براي آنكه درجه تراكم است واني  1990كنيم. در اوايل سال ن است كه ماتصور مياز آ

زنان آزموده شخخود تعداد زيادي از زنان رادر سخخنين بهل تا پنجاه و پنجاه تا شخخصخخت سخخالگي مورد آزمايش قرار دادند. پس از 

شخخد و امراديكهدرجه تراكم آنها كمتر از حد طبيعي بود به عنوان كسخخاني كه بررسخخي، نتايي تراكم طبيعي اسخخت وان محاسخخبه 

شناخته شدند.اين نتيجه ست وان هستند  ست وان نرم، شكستگي و داراي پوكي ا ست وان به ا گيري درست نبود. بون پوكي ا

سن ديده مي 25شود كه در درد زياد گفته مي صد از زنان م ستروژن دراشود. ما ميدر ست، اما معلوم دانيم ا ين مورد مؤثر ا

ستي براي پيش  صورت گرمته مبناي  در سالگي  سن بهل يا پنجاه  شي كه در  ست آزماي شد كه در آينده ني بيني امرادي با

شده ست وان  شتن پوكش ا سياري از زنان مشكوك به دا شد. ب ست وان خواهند  اند،در حالي كه اين تش يا دبارشكستگي ا

شي م ست بگوئيم مق  بر نتيجة آزماي ست. مثل اين ا شان داده ا ست واني را كمتر از حد قراردادي ن تكي بوده كه درجة تراكم ا

متر قرار دارند در آينده كوتاه قد خواهند شخخد. در  واقع ممكن اسخخت سخخانتي 77هائي كه در سخخه سخخالگي كمتر ازكه همه بچه

 يست كه منظور از قد كوتاه يا بلند بيست.اي نشوند. از اين گذشته، معلوم ناي كوتاه قد بشوند وعدهعده

دهند. اگر قرار باشد كه ما به هر صورت از تراكم است واني خود را از دست ميدانيم كه همة زنان هنگام يائسگي مقداري ما مي

به مرور  از پوكي اسخخت وان جلوگيري كنيم بايد تا آخر عمر اسخختروژن مصخخرف نمائيم و اين كار واقعاً عملي نيسخخت. مردها هم

ست مي ست واني خود را از د ست كه ما تا جائي كه تراكم ا سأله مهم آن ا ست. م شي از پديدة پيري ا دهند. اين در واقع ب 

سيم  كامي و ويتامين مي ستفاده از كل سالگي با ا سي  صلة بين بيست تا  سنين جواني و در ما و ب صوص با انجام  Dتوانيم در 

ست وا به روي پاها منتقل ميهائي كه وزن بدن را كامالًورزش سازيم. اگر ورزش را ادامه دهيم نكند، ا هاي هر به محكمتري ب

ايم حاال با شخخروع آن ايم و اگردر جواني ورزش نكردهها و همچنين عضخخالت قوي در بدن خود كمد كردهبه حفظ اسخخت وان

 توانيم از احتمال شكستگي است وان در آينده بكاهيم.مي

% احتمال دارد كه در آينده به شكستگي است وان لگن دبار 15ساله سفيد پوست  50براي ما روشن است يد زن تا جائي كه 

ست وان  ستگي ا شك س   سن متو ستروژن قرار گيرد  79شود.  ست. وقتي آن زن تحت درمان با ا % از احتمال 25سالگي ا

 شكستگي لگن او كاسته خواهد شد.

ساسي % براي ابتال به بيماري قلبي و 46ساله از احتمالي معادل  50است . يد زن سفيد پوست  ترياما بيماري قلبي مسأله ا

شي از بيماري كرونري قلت  31% س  مرگ نا سن متو ست.  شي از بيماري قلبي برخوردار ا شد. سال مي 74براي مرگ نا با

كمتر از غير مصرف كنندگان آن نشان  مطالعات اپيدميولوژيد خطر بيماري كرونري قلت را در ميان مصرف كنندگان استروژن

صرف كنندگان هورمون، زنان  ستند. اغلت م سست ه شواهد دال بر اين مطلت اغلت محدود، نظري و در نتيجه  ست، اما  داده ا

خورند از خطر سخخفيد پوسخخت، تحصخخيلكرده و متعلق به طبقات مرمه اجتماعي هسخختند كه در مقايسخخه با زناني كه هورمون نمي

كنند اصخخوالً از نظر ابتال به بيماري قلبي برخوردارند. اين واقعيت نيز وجود دارد كه زناني كه هورمون مصخخرف مي كمتري براي

رواني امرادي مجاب شونده و پذيرا هستند، هر بند امتيازات ناشي از اين حالت رواني هنوز به طور كامل تعريف نشده است. در 

هائي كه با طيت خاطر اسخختفاده منظم از داروهاي بي اثر را پذيرمته بودند در ندهيد پروژه  آزمايش داروهاي قلبي شخخركت كن

سرباز مي سه با امرادي  كه از مصرف منظم داروهاي واقعي  سأله در مقاي سخ م شايد پا شدند.  زدند كمتر به بيماري قلبي مبتال 

نمايند، نه اينكه هورمون موجبات خوردن هورمون ميهمين نكته نهفته باشد كه معموالً زنان سالم، راضي و با نشاط مبادرت به 

 سالمتي آنها را مراهم كرده باشد.

شخخايد مسخخأله به طرز ديگري هم مطرح باشخخد، يعني اسخختروژن در بدن زناني كه بيماري كرونري قلت دارند تأثيرات محامظت 

ستروژن به مدت طو ست ا صورت الزم ا شان بدهد. دراين  شتري را از خود ن صرف توأم كنندة بي شود. از اثرات م صرف  الني م

 استروژن و پروژسترون بر بيماري قلبي هنوز اطالعات كامل وكامي نرسيده است.

صور مي ستفاده از من ت ست كه همة زنان باا صي خود نگاه كنيم. الزم ني ش  سأله را از ديدگاه  كنم كه هر يد از ما بايد اين م

گيري كنند. هر كس بايد خطرات و محاسخخن اسخختفاده از هورمون را در مورد خود اي پيشخخهورمون ب واهند كه از وقوع مسخخأله



هاي ديگر قلبي پيشگيري هاي مصنوعي از پوكي است وان، تپش قلت و بيماريبسنجد و قبل از آنكه ب واهد با مصرف هورمون

سي كند. آيا اين بيماري نمايد علت سابقه دارد؟ به عوامل ديگري ها دهاي ديگر بروز احتمالي آنها را در خود برر ر خانواده ما 

شخود؟ كمبود هورمون مق  يكي از عوامل اسخت. پوكي اسخت وان با مقدار كلسخيم در رژيم ها ميموجت به وجود آمدن بيماري

ماري جاد بي باط دارد. در اي نه ارت قدار و بگونگي ورزش روزا با م لتغذائي و  عددي دخا مل غيرهورموني مت  هاي قلبي نيز عوا

دارند، پس ارزش دارد كه ما به جاي اسخختفاده از هورمون، در رژيم غذائي، برنامة ورزشخخي يا سخخيگار كشخخيدن خود تجديد نظر 

 كنيم.

هاي موجود هاي آتي، بلكه به دليل كاسخختن از ناراحتياما تعداد ديگري از زنان هسخختند كه نه به منظور پيشخخگيري از بيماري

هاي ارتباط جمعي اين ذهنيت را كنيم زياد نيست. دستگاهاي كه تصور ميعداد آن ها به اندازهكنند. البته تهورمون مصرف مي

سگي رني ميبه وجود آورده ساس گزارشبرند، ولي گفتهاند كه همة زنان از عوارك يائ ست كه ازمطت هاي آنها مق  برا هائي ا

ر اين زمينه دارند. مطالعه درباره كل جمعيت به تازگي آغاز شود كه شكايتي درسد و خود ب ود زناني را شامل ميپزشكان مي

رسخخد كه تنها يد نفر از هر پني زن يائسخخه بطور غير شخخده و هنوز تا رسخخيدن به نتيجه راه زيادي در پيش دارد، اما به  نظر مي

او تأثير بگذارد. اگر شما قابل تحمل دبار حالت گرگرمتگي و يا خشكي بيش از اندازة مهبل باشد، بنانچه روي زندگي جنسي 

شما به  صورت  شي از آن را دارد. در هر  ستفاده از هورمون ارزش خطرهاي نا ست بپذيريد كه ا شيد ممكن ا ازگروه اين زنان با

احتمال قوي مق  در پني يا شخخش سخخال اول بعد از يائسخخگي الزم خواهيد داشخخت كه براي تنظيم كردن بدن خود از هورمون 

اگر عوارك ناشي از يائسگي در بدن شما زياد نباشد و زندگي شما را واقعاً م تل نكند بهتر است خود را در  استفاده كنيد، اما

اين مورد به زحمت نيندازيد. شايد ب واهيد كه عوارك ناشي از يائسگي را با راههايي غير از استفاده از هورمون ت فيف بدهيد. 

هاي و اسخختروژن 9شخخودنويدها )كه در كلم، گل كلم و كلم بروكسخخل يامت ميدهد بيومالويشخخواهدي وجود  دارد كه نشخخان مي

 كنند.دهند از سرطان پستان نيز جلوگيري ميگياهي )كه در سويا وجود دارد( در عين حال كه عوارك يائسگي را كاهش مي

ست، اما نتايي آ  شن تحقيقات زيادي در زمينة تأثيرات درمان جايگزيني هورمون ها در جريان ا سال ديگر رو نها حداقل تا ده 

ستفاده كنيد دو راه در پيش پاي خود  ست. اگر مصمم هستيد كه از هورمون ا شما صميم با خود  شراي  ت شد. در اين  ن واهد 

ه كنند اما ازجائي كداريد، استفاده از استروژن يا استفاده توأم استروژن و پروژسترون. معموالً استروژن را به تنهائي تجويز نمي

دهم. با اين حال استفاده از استروژن خطر سرطان رحم را اطالعات ما دربارة استروژن بيشتر است، من ش صاً آن را ترجيح مي

دهد، در نتيجه الزم است كه هر سال يكبار سالمتي رحم خود را با انجام يد بيوپسي از آندومتر آزمايش كنيد. اگر امزايش مي

ستروژن حساسيت دارند و تغييرات پيش سرطاني در رحم شما صورت بگيرد % از زناني با20شما در زمرة  شيد كه نسبت به ا

 بايد استفاده از پروژسترون را هم به برنامه داروئي خود بيفزائيد، در غير اينصورت بايد عمل هيستركتومي را انجام دهيد.

شته ستان دا سرطان پ شته  سابقة خانوادگي اما اگر در گذ ستان برخورداريد و در عين حال از ايد، يا از يد  سرطان پ قوي از 

ست وان هم رني مي سگي يا خطر پوكي ا شتم. عوارك غير قابل تحمل يائ شما دا س ي براي  بريد به بايد بكنيد؟ اي كاش پا

 ها و سرطان پستان را دركتاب ديگري از همين مجموعه بحث خواهيم كرد.موضوع هورمون

 (Fertility Drugs)داروهاي ضد نازائي 

صرف زيادي پيدا كرده ضد نازائي موارد م سر  اين روزها داروهاي  شت  سالهاي اوليه جواني را پ ستند كه  سياري ه اند. زنان ب

تر كردن و واداشتن ت مدانها اند. براي كمد به آنها، داروهاي ضد نازائي با معالدار شدن برآمدهاند و ديرتر درصدد بچهگذاشته

شتر، با ضرر بودن داروها و رابطهعث ميبه كار بي سالمت و بي  شتري انجام بگيرد. از درجة  اي كه شوند كه ت مد گذاري بي

شان مي شند اطالعي در دست نيست، اما مداركي وجود دارد كه ن شته با ستان دا سرطان پ ست با  دهد مصرف كلوميد ممكن ا

د ت مد گذاري امزايش يابد احتمال ابتال به سخخخرطان دهد، بون هر به تعداخطر ابتال به سخخخرطان ت مدان را امزايش مي

آيد موجت امزايش رود. هم بنين داروي ديگر ضخخد نازائي، پرگانول كه از ادرار اسخخت حامله به دسخخت ميت مدان نيز باال مي

ست كه در زمان بارداري امز HCGگردد و نيز ت مد گذاري مي ساني كه  عبارت از هورموني ا يابد. ايش مييا گونادوتروپين ان

اند. به اين ترتيت دار نشدهسال سن داشته و قبالً بچه 30آورند كه بيش از معموالً امرادي به مصرف داروهاي ضد نازائي رو مي

ستان در كنار هم جمع مي سرطان پ صيت آن را دارند كه به شوند، در حالي كه داروها و هورموندو عامل امزايش خطر  ها خا



وجود سرعت بب شند. بانوان بايد اين نكته را بدانند كه ما هنوز از رابطة داروهاي ضد نازائي و سرطان پستان معل و انفعاالت م

 هاي ديگر در اين زمينه تأثيراتي داشته باشند.و هورمون DESدهيم كه آنها نيز همانند  اطالعاتي نداريم ولي احتمال مي

ام بامسأله روبرو شوم. ما هميشه هورمونها را به عنوان يد عامل جلوگيري ونيتوانم بدون مداخلة احساسات دردر واقع من نمي

سر ميكننده پذيرمته شت  شد كه به قرصگذارد، طولي نميام نه يد عامل درماني. يد زن اولين عادت ماهانه را پ ضد ك هاي 

شدنبارداري رو مي صد بچه دار  صرف آنها را به جز در موارد كوتاهي كه ق شايد هم زماني به مكر دارد ادامه مي آورد و م دهد. 

شدن ميبچه سن دارد ولي تا مدتي بعد از قطع كردن قرصدار  سال  سي  صرف داروهاي ها حامله نميامتد كه بيش از  شود. م

و آنقدر  شودهاي ضد حاملگي متوسل ميكند و بعد از آنكه كودكان خود را به دنيا آورد، دوباره به قرصضد نازائي را شروع مي

سد. آنگاه تا آخر عمر هورمونادامه مي سگي بر سن يائ صرف ميدهد  تا به  سگي را م كند. به اين ترتيت بدن او هاي بعد از يائ

ست كه در هر حال منطقي به نظر نمي شه تحت نوعي درمان هورموني ا شركتهاي همي صيت  سد. البته اين كار بازار خوبي ن ر

شد.  ما به جاي بدن خود بايد دنيائي را كه در آن تواسازد اما نميداروئي مي شته با ند در دراز مدت تأثير خوبي بر روي زنان دا

 كنيم تغيير دهيم و از دوران نوجواني مسير يد زندگي سالم را در پيش بگيريم.زندگي مي

 سموم ضد آفات و خطرهاي محيطي ديگر

زنند. گوياترين مطلبي كه در اين باره عوامل ديگري هم وجود دارند كه به حسخخاسخخيت شخخما در برابر سخخرطان پسخختان دامن مي

 DDEصورت گرمته است. دكتر ولف و گروه او مقدار موجود  Dr. Mary Wolfeاي است كه توس  خانم وجود دارد مطالعه

هاي زنان مبتال به سرطان پستان بررسي هاي بربي پستانباشد در بامت)نوعي اورگانوكلرايد( مي DDTرا كه از مشتقات سم 

در زنان مبتال به سرطان پستان به مراتت باالتر  DDEكرده و نتيجه را با مقدار آن در پستان زنان سالم مقايسه كردند. مقدار 

سالم بود. با اين حال نمي ست و احتمال آن را  DDEكه حتماً  گيري كردتوان نتيجهاز زنان  ستان بوده ا سرطان پ عامل ايجاد 

اي را بين مقدار توان انكار كرد. يد مطالعة ديگر كه توسخخ  كري جر و همكاران او انجام شخخد هيو رابطهنيز در عين حال نمي

 اورگانوكلرايدهاي خون و سرطان پستان نشان نداد.

ستفاده قرار ميآيا هيو معني دارد كه اورگانوكلرايدها سم مورد ا شد؟ يكي از ئي كه به عنوان  ستان مربوط با سرطان پ گيرد با  

هاي موجود بر اين مبنا اسخخختوار اسخخخت كه مقدار زيادي از اورگانوكلرايدها در بدن بصخخخورت اشخخخكالي از اسخخختروژن تئوري

(Xenoestrogens) كند.آيد و همانند استروژن در بدن عمل ميدرمي 

اند تا مطالعاتي را در جزيرة النگ در اين زمينه انجام دهند. در جزيرة النگ آمار بسيار رطان پستان مصمم شدهتحقيق گران س

زيادي از سرطان پستان وجود دارد و در بند ناحية م صوص مثل ناسو و سامولد خطر ابتال به سرطان پستان بسيار باالست. 

ن داده است كه گر به خطر سرطان پستان در جزيره النگ باالترين درجه نشرية نيوزدي طي يد گزارش كامالً تحقيقاتي نشا

ست( اما مناطقي كه از نظر  ستان را دارا سرطان پ سكو باالترين خطر  سي سانفران شمال  خطر در كشور نيست )ناحيه مارين در 

سفيد پوست ميسطح معيشت متعلق به خانواده سرهاي مرمه و ثروتمند  شند، باالترين خطرهاي  ستان را  دارند كه با با طان پ

شد. بون به زمان  سان نبا ضوع آ شايد ثابت كردن اين مو ست. مانند همة ماكتورهاي خطر ديگر  شراي  محيطي آنان مرتب  ا

تر از دوران بزرگسخخالي اسخخت كنندهقرار گرمتن مرد در معرك عامل سخخرطان زاي محيطي كه عملكرد آن در دوران بلوغ تعيين

براي مبارزه با پشخخه سخخرتاسخخر خيابانها را در حال حركت  DDTكه تانكرهاي حامل  1950الهاي دهة بسخختگي دارد. در سخخ

كردند. در سالهاي شيوع ملي اطفال، داروهاي ضد عفوني را در دويدند و بازي ميكردند كودكان پشت سر آنها ميسمپاشي مي

شنا به روي بچه ها مي ست رهاي  صور ميا شيدند و ت سالمتي آنها را تأمين ميكردند با ايپا هاي كنند. بمن ها و زمينن كار 

كردند و صدها مورد ديگر. آيا آن همه مواد شيميائي از بين رمته است؟ بالطبع روي زمين نشسته گلف را همواره سمپاشي مي

شاميدني را آلوده كرده است. گر به امروز مصرف بسياري از آن داروهاي شيميائي  و به مرور آبهاي زيرزميني و در نهايت آب آَ

 ممنوع شده اما ته مانده آنها در زندگي و در محي  ما باقي مانده است.

باشخخد ولي مجوز هاي زيادي در مواد غذائي وجود دارد. در آمريكا مصخخرف بعضخخي از سخخموم ممنوع مياز اين گذشخخته، آلودگي 

گردد و ها به آمريكا بر ميذائي از كشورهاي التين، آلودگيمروش آن به  كشورهاي التين صادر شده است. با وارد كردن مواد غ

جالت اسخخت كه آمار سخخرطان پسخختان در آن كشخخورها كمتراز آمار مربوط به اياالت متحده آمريكاسخخت. آيا آن مواد سخخمي واقعًا 

 خطرناك نيستند يا بعضي از گروههاي قومي در برابر مواد سرطان زا مقاوم ترند؟



ها تقاضخخا كردند  سخختان يد كار واقعاً تاري ي را در جزيرة النگ انجام دادند. آنها از مراكز كنترل بيماريتحقيق گران سخخرطان پ

سيدند كه  ستان در جزيرة النگ تحقيقاتي انجام دهند. اين مراكز از طريق نظر خواهي به اين نتيجه ر سرطان پ كه دربارة آمار 

ستان در آن منطقه وجود دارد كه علت آن بهودي بودن زنان و تعلق آنان به طبقه ممتاز  اقتصادي  موارد بيشماري ازسرطان پ

سال  سي را در پائيز  صميم گرمتند كه كنفران سخ قانع كننده نبود و محققين ت ست كه اين پا ست. بديهي ا  1993و اجتماعي ا

نده كتاب نيز به عنوان يكي از هاي محيطي و سخخرطان پسخختان بپردازند. از نويسخخبرگزار كنند و به بررسخخي رابطة بين آلودگي

شد دعوت گردانندگان كنفرانس كه با شركت دانشمندان محي  زيست، امراد شركت كننده در تحقيقات و محققين تشكيل مي

به عمل آمد. كنفرانس جالبي بود و سخخؤاالت بسخخيار مهمي را برانگي ت. ما نه تنها به بررسخخي اورگانوكلرايدها و سخخموم، بلكه به 

سائل د شترين آلودگي آب كه ما را تهديد ميم شد كه بي شن  شاميدن، بلكه از راه يگر نيز پرداختيم و مثالً رو كند نه از طريق آَ

شود. رسد. به اين صورت كه مواد سمي به صورت گاز همراه با ب ار آب متصاعد شده و استنشاق ميدوش و حمام به بدن ما مي

گيريم ز منابع سخخالم تهيه كنيم با يد دوش گرم و طوالني كه بعد از ورزش روزانه ميدر نتيجه اگر ما آب آشخخاميدني خود را ا

 همچنان در معرك مواد سرطان زا خواهيم بود.

به دنبال اين كنفرانس در جزيرة النگ مؤسسه ملي سرطان، با انعقاد قراردادي با كنگرة آمريكا اقدام به مطالعات ديگري در اين 

مؤسسه ملي سالمتي و » ن پستان را در اين ناحيه بررسي كند و در كنار آن مطالعات مشتركي را با جزيره كرد تا خطر سرطا

شت محي  ست نيز براي « بهدا سابو ستان ما سرطان پ سمي و عوامل ديگر خطر آغاز نمود. انجمن  سس دربارة مواد  براي تج

 گذاري ايالتي كرد.مطالعة عوامل زيان بار محيطي تقاضاي سرمايه

ضو ضوع حوزهمو ست مو شده ا سي ن ست كه از تلفن و ديگر ع مطروحة ديگر كه هنوز به قدر كامي برر سي ا هاي الكترومغناطي

شي ميخ  شار قوي نا سير اين هاي م سرطان خون و تومورهاي مغزي در كودكاني كه در م شاتي از تعدد  شود. تا به حال گزار

هاي گيرند ما را در حيطة حوزهريكي كه در خانه مورد استفاده قرار ميكنند به دست آمده است. وسايل الكتخطوط  زندگي مي

سي قرار مي ستان مبتال ميمغناطي سرطان پ شتر به  سرو كار دارند بي ست زناني كه با خطوط تلفن  شده ا شوند. دهند و معلوم 

ست سياتل بر روي مرداني كه سرطان پ سيار جالبي در  ست . بررسي ب شان ان گرمتهمورد ديگر نور مصنوعي ا اند انجام شده و ن

شوند كنند بيشتر از ديگران به سرطان پستان مبتال ميداده است مرداني كه ساعات زيادي را در زير  نور مصنوعي سپري مي

اند كه سرطان پستان در مردان بسيار نادر است و به همين دليل پيدا كردن )در اين آزمايش مردان را از آن جهت انت اب كرده

باشخخد(. البته تر بيماران زن ميتر از تجسخخس در ميان گروه بسخخيار وسخخيعيد عامل مشخختارك در گروهي از بيماران مرد آسخخان

سأله، تئوري ست. براي توضيح اين م ست. درستي اين مطلت در ميان بيماران زن نيز مورد بررسي ا شده ا هاي م تلفي عنوان 

نور خورشيد كه بالطبع در نور مصنوعي وجود ندارد به طرز م صوصي از سرطان موجود در  Dتئوري اول معتقد است ويتامين 

 كند.پستان جلوگيري مي

اما تئوري دوم كه مورد عالقة محققين سياتل نيز قرار گرمته بر اين اساس است كه غدة كوبد پينئال كه در زير مغز قرار دارد 

نمايد. اين هورمون غالباً در تاريكي ترشخخح م مالتونين ترشخخح ميكند هورموني بناو سخخاعت طبيعي بدن انسخخان را تنظيم مي

شت را در زير براغ بيدار بماند ممكن توان از بامتشود و ميمي ساعات  شتر  سي بي ستان محامظت كند. بنابراين اگر ك هاي پ

 است كه مالتونين كامي و الزم در بدن او تشرح نشود.

شاورز نيز كه با  ست تا امزايش در رابطه با كارگران ك سرو كار دارند مطالعاتي در جريان ا سم، هورمون و مواد ديگر  مقادير زياد 

 احتمالي خطر سرطان را در آنها بررسي كند.

بنابراين انواع عوامل خارجي وجود دارد كه به تازگي مطرح ولي به قدر كامي بررسي نشده است. از اين رو اهميت داشتن بانكي 

سالم و بااز بامت سرطاني يد بار ديگر مطرح ميمتهاي  شي رد پاي بعضي از عوامل هاي  شود تا با مراهم آوردن امكانات آزماي

 زا را به ما نشان دهد.سرطان

شود. همان طور دهيم مربوط ميكنيم بلكه حتي به كارهائي كه انجام ميزا نه تنها به جائي كه در آن زندگي ميعوامل سرطان

كنند و در معرك امواج الكترومغناطيسخخي قرار دارند بيشخختر به سخخرطان پسخختان خطوط تلفن كار مي كه گفتيم زناني كه روي

اند؟ پاسخخخ خود آنها به اين زا قرار داشخختهشخخوند. آيا همة بيماران در محي  خانه يا كار خود در معرك عوامل سخخرطانمبتال مي

ست، اما بعد از كند و كاو در نحوة زندگ سرطاني آنها معلوم ميسؤال غالباً منفي ا زا شود كه تقريباً اكثر آنها در معرك عوامل 



اند. يكي از بيماران من به مدت پانزده سال مانيكوريست بوده و در تمام اين مدت طوالني بوي الك و الك پاك كن به سر برده

زن ديگري نقاش بوده و از رنگهاي روغني توان آنها را عوامل سرطان زا دانست؟ را از ماصلة نزديد استنشاق كرده است. آيا مي

شود و همچنين با كادميوم موجود در هائي كه براي پاك كردن رنگ استفاده ميكرده است. او هميشه با انواع حاللاستفاده مي

ما نيز در زاست سرو كار داشته است. اخيراً تعدادي مهماندار هواپيرنگ قرمز كه بنا به برخي از مطالعات يد مادة مهم سرطان

اند كه شايد آنها هم به علت قرار گرمتن در معرك تشعشعات خطر باالتري براي سرطان پستان مهرست بيماران من جا گرمته

 شود كه مقدار تشعشعات درارتفاعات زياد از روي زمين بيشتر است.اند. گفته ميپيدا كرده

شد كه بون به ديدة تر سياري در ميان با شده از نظر پنهان ماندهديد به آنها نگاه نكردهشايد عوامل محيطي ب سال ايم ن اند. در 

سرطان آمريكا اولين كنفرانس خود را دربارة  1993 سة ملي  س شاغل بانوان» مؤ سرطانزا در م شد « عوامل  برگزار كرد. معلوم 

توانند ا حد بسيار زياد با عواملي كه ميكش ها و مواد پاك كننده قرار دارند تدار كه در تماس مداوم با حشرهكه حتي زنان خانه

در ايجاد سرطان سينه نقش مؤثر داشته باشند مربوط هستند. همان طور كه در مصل اول  متذكر شديم، علت سرطان پستان 

اي از عوامل محيطي و وراثتي است. تحقيقات وسيعي در هر د و زمينه بايد صورت بگيرد نه يد عامل مش ا، بلكه  مجموعه

 راه رسيدن به يد پاسخ قطعي را به روي ما بگشايد.تا 
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